
 

 אהבה, אינטימיות, סטוצים והקשר ביניהם

 היכרות החניכות עם התובנה שאין דרך אחת נכונה לחוות מיניות ואהבה.1.
 החניכות יבחנו את הקשר בין מיניות, אהבה ורגשות.2.
 החניכות יבחנו את המניעים שלהם להפגנת מיניות או אהבה.3.
 הכרות החניכות את הצורך האנושי לאהבה ומיניות4.

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים וציוד:

 פתקים קטנים בצבעים:  אדום, צהוב וירוק עבור כל חניך.✔

  מהלך הפעולה:

  מתודת פתיחה - אהבה אידאלית:1.

האהבה נראית איך לכתוב או לצייר מהם ומבקשים ועטים דפים לחניכים             מחלקים

 הרומנטית האידיאלית שלהן.

 נקודות חשובות לציון בתיאור האהבה:

עיניים- בעלת חלק// רזה/ גבוהה/ האידיאלים(שרירי/ הזוג בן/בת/בני נראית           איך

 בהירות/ כהה/בהירה/ וכו'...).

 במה היא עוסקת-

 תכונות אופי(חובב שירה גרמנית / חכם/ ספורטאי/ רגיש וכו)-

 מגורים(מושב/ עיר וכו)-

 

  מבקשים ממי שמעוניינת לשתף.

 

 התפתחות הפרטנר הרומנטי האידיאלי שלנו:2.

 שואלים:

  - האם לדעתכן דמות הפרטנר הרומנטי האידיאלי התפתחה בצורה מקרית?

 -  איך אתם חושבים שפתחנו את דמות הפרטנר האידאלי?

 10 דקות מתודת פתיחה - אהבה אידאלית

 15 דקות התפתחות הפרטנר הרומנטי האידיאלי שלנו

 5 דקות סרטון מי אני יכול לאהוב
 20 דקות דיון

 20 דקות אינטימיות - המודל המשולש של אהבה

 20 דקות בית המשפט - מיניות אינטימיות וסטוצים

 5 דקות סיכום



 

 - מה יקרה אם לא נמצא את הפרטנר שתארנו? האם תסכימו להתפשר? על מה?

 

 מי אני יכול לאהוב:3.

 צופים בסרטון "מי אנחנו יכולים לאהוב" (5 דקות)

 (למדריכה:  הסרטון באנגלית אך יש כתוביות בעברית באופציות:)

https://www.youtube.com/watch?v=pFeDOqgoE-k&feature=emb_title 

 

  שואלים:

זוג- הבן עיצוב תהליך על ישיר באופן שמשפיעות בסרטון מתוארות אופציות             איזה

  האידיאלי עבורנו?

עיצוב- תהליך על שמשפיעים החיים במהלך תהליכים עוד על לחשוב יכולות             אתן

  הבן זוג האידיאלי שלנו?

אתן- האם שלכן, האידיאלי זוג הבן לגבי שכתבתן/ציירתן מה על מסתכלות             כשאתן

מלתת אתכן שמגבילות בעברכן שפתחתן החלטות/מוסכמות לראות         יכולות

 הזדמנויות לפרטנרים טובים עבורכם.

 (למדריכה: כמו בסרטון, דוגמאות:

עצמי על להגן כדי בריון להיות צריך אני < - חלש הייתי כי אלי בריונים "היו                  

 ולמצוא בן זוג חלש ממני"

 " אמא סלדה ממיניות -> כל מי שמיני מדי הוא לא בסדר ולא מתאים לי")

לענות- יכול אדיאלי זוגי פרטנר של שקיומו נסתרים צרכים לראות יכולות אתן              האם

 עליהם?

להרגיש לבד, להרגיש לא אהוב, :להרגיש לצרכים דוגמאות למדריכה, )          

 משמעות)

על- או זוג בני בחירת על רק משפיעים בעברכם מקרים שאותם חושבות אתן               האם

 עוד מערכות יחסים בחייכן?

 אינטימיות - המודל המשולש של אהבה4.

 -קוראים את נספח א על "משולש האהבה "

 שואלים

האהבה?- במשולש שלכן בחיים אנשים עם יחסים מערכות לשבץ יכולות אתן             האם

  את מי?

שלהם היחסים מערכות עם ספציפים יהיו שהחניכים רוצים אנחנו           (למדריכה:

 ויסתכלו על החיים שלהם ולא ידברו בקבוצות וכלליות)

שיהיו- רוצות שהייתן במשולש מסוים במקום שנמצאות יחסים מערכות יש            האם

 במקום אחר?  איזה מערכות יחסים?

"אהבה כ במשולש מוגדרת שכרגע יחסים מערכת יש אם למשל :             (למדריכה

  ריקה" אבל הם היו רוצים אותה ב "אהבת רעים" , או להפך)

https://www.youtube.com/watch?v=pFeDOqgoE-k&feature=emb_title


 

רוצות- שהייתן במקום להשתבץ שלכן היחסים ממערכות שמנע חושבות אתן            מה

 שהן ישתבצן במשולש?

מנע מה מושלמת" כ"אהבה מסוימת יחסים מערכת רוצות הן אם למדריכה: )            

 ממערכת היחסים הזו להיות כזו? הזדמנות עבור החניכות להסתכל)

במשולש- שמוקמו כמו מוקמו בחייכם היחסים שמערכות חושבות אתן           איך

 האהבה?

 ( למדריכה: שאלה שמרחיבה את השאלה הקודמת)

לאהוב",- יכול אני "מי בסרטון שדברנו כמו תהליכים, לראות יכולות אתן             האם

 שהשפיעו על שיבוץ מערכות היחסים שלכן במשולש האהבה?

 בית המשפט - מיניות אינטימיות וסטוצים5.

 מעלים בפני כל החניכות טיעונים שונים, החניכות מרימות את הפתק לפי הקביעה שלה:

 פתק ירוק - מסכימה-

 פתק אדום - לא מסכימה-

 פתק צהוב - לא בטוחה-

 אם הפעילות היא בזום ניתן להשתמש באימוגים שונים עבור כל פתק.

 אחרי כל טענה, בהתאם לזמן,  נשאל את העונים למה הם בחרו את מה שהם בחרו ונתן במה לדיון .

 טיעונים:

 בסטוצים אין אינטימיות!-

 בסטוצים לעולם לא יהיה מעורב רגש!-

 אין צורך בתקשורת בסטוץ, נפגשים בשביל המיניות, לא בשביל להכיר חברים.-

 אהבה חייבת לכלול בתוכה מיניות-

 אהבה חייבת לכלול בתוכה רגש-

 אהבה חייבת ללבוש צורה זוגיות-

 

  סיכום:6.

 בחנו מהו המקור לפרטנר המיני/רומנטי האידיאלי שלנו.●

הם● שלנו הזוגי/אידיאלי בפרטנר מחפשים שאנחנו האופי תכונות האם           הסתכלנו

פרטנרים עבור עושים שאנחנו הסינון והאם צריכים שאנחנו התכונות           באמת

 פוטנציאלים מגיע ממקום אותנטי או ממניעים אחרים.

להיות● צריכה מינית/רומנטית יחסים מערכת איך סביב ודימויים מוסכמות           שברנו

מערכות של ומבנים פוטנציאלים פרטנרים על חדשה מבט נקודת שמאפשר            מה

 יחסים.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א - משולש האהבה

של המשולש "המודל נקרא סטרנברג, רוברט בידי שפותח האהבה, לתיאור המודלים             אחד

אינטימיות, שהוא רגשי מרכיב מרכיבים: שלושה יש שלאהבה מניח המודל            האהבה".

אך לאהבה, מצטרפים אלו המחויבות. שהוא הכרתי ומרכיב התשוקה שהוא הנעתי             מרכיב

מרכיבים של צירוף המודל, לפי אהבה. של שונה סוג להוות יכולים יחד וכולם לחוד אחד                 כל

מחויבות תשוקה, של שילוב לדוגמה כך שונים, יחסים סוגי ליצור יכול האהבה של               שונים

יחסי - רעים אהבת יוצר ואינטימיות, מחויבות של צירוף ואילו זוגיות, יחסי יוצר               ואינטימיות,

 חברות.

 1.אינטימיות

להיפתח ההדדית והמוכנות הזוג, בני בין והפיזית הרגשית הקרבה עומק הרגשי,             המרכיב

 האחד בפני השני.

 2. מחויבות

ההדדית. הנאמנות חובת וראשונה ובראש – לשני האחד הזוג בני של המחויבות מידת               

 (ואנחנו נרצה להוסיף…).

 

 3.תשוקה

  עוצמת המשיכה הפיזית והמינית של בני הזוג האחד לשני.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94


 

 

 

 


